
Ett inspirerande och effektivt      
program för dig som vill prova om 
din idé kan utvecklas till affärs-
verksamhet.

MÅLSTYRD INNOVATION



MÅLSTYRD INNOVATION

Örebro universitets idéutvecklingsprogram, 
Målstyrd Innovation, ger dig verktyg för att 
utveckla och förverkliga din idé. 

Målstyrd Innovation utvecklar individ, idé och affär. Självinsikt 
blir en hävstång som leder till innovation. Du lär dig att hitta vägar 
för att utmana, utveckla och prioritera genom att tydliggöra kund, 
målgrupp och behov. Målet är att förverkliga din idé och utveckla 
en verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle. 

Programmet bygger på lång erfarenhet av entreprenörskap, affärsut-
veckling och innovation - att få rätt produkt och tjänst till rätt kund, 
till rätt pris. För att nå dit leds du genom en beprövad metod och 
systematisk process där teori blandas med praktik och levande case. 
Under programmet är deltagarna i gruppen viktiga för utveckling 
av varandras idéer, det sker genom Öppen innovation - processledda 
workshops. Steg för steg leds du ut på marknaden med din idé. 

Utvecklingsprogrammet sträcker sig över fyra månader och är 
uppbyggt kring fem heldagars workshops med för- och efterarbete, 
samt coaching. Däremellan sker enskilt arbete för att utveckla idén 
vidare. Du får räkna med att avsätta 20 timmar per månad, varav 8 
timmar är fast tid under Workshop-dagarna.

Låt din idé växa sig hållbar med Målstyrd Innovation!



Datum 2017-2018

Dag 1, 17/10: Inspiration 
Dag 2, 14/11: Insikt  
Dag 3, 12/12: Insikt/Idé
Dag 4, 16/1: Innovation
Dag 5, 8/2:  Implementation

Programmet anpassas efter gruppens behov - dessutom har 
du som deltagare din personliga/individuella coaching för att 
tillsammans med programledningen föra ditt arbete framåt i rätt 
riktning.

Programmet har 20 platser och vid fler sökande kommer urvalet 
att ske utifrån bedömning av idé och personlig drivkraft hos idé-
givaren. Anmälan görs till camilla.nicander@oru.se senast den
3 oktober 2017. 

Startdatum: 17 oktober 2017

Utbildningsplats: Örebro universitet
Utbildningen genomförs av Örebro universitet Uppdrag AB i 
samarbete med innovations- och utvecklingskonsulterna Eva        
Holmström och Emma Ollevik. 

Utbildningen är inte poänggivande. 

Kostnad: 35 000 kr/person exkl. moms



Kontakt:

Intresseanmälan och praktiska frågor:

Camilla Nicander, camilla.nicander@oru.se eller 019-30 32 70 

Frågor kring programinnehåll:

Eva Holmström, EH@Ottoni.se. 070-565 71 05

Emma Ollevik, emma@ollevik.se, 070-956 00 42

Jan Sparby 

”Programmet har gett mig självförtroende  
att våga tro på min idé. Samtidigt har jag fått  

alla de verktyg som krävs för att komma vidare. 
Jag ser exempelvis redan resultat av att jag  

nu kan sälja in min idé på rätt sätt” 

Annica Kihlgren

”Målstyrd Innovation är ett mycket bra sätt  
att ta tillvara på de goda idéer som finns på 
universitetet. Här har både min idé och jag 
personligen fått möjlighet att utvecklas. Och  
detta i en mycket kreativ och stimulerande miljö”


